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breeethodd i'r ysbrydion yn ngbarchar ; y rliai a t"u gynt anu'fyda, pan 1111-

wailh yr oedd bir-amynedd Dhw yn aros yn uyddiau Noah, tra y darpaiid yr
arcb, &c,"— 1 Peur in, 18—20.

" Canys er mwyn byny yr efen?y]wyd i'r meiiw hefyd, fel y bernid hwy
yn ol dynion yn y cnawd, ac y byddeut fjw yn ol Duw yu yr ysbryd."

—

1 Pedr iv, 6.

" 09 amgen, belh a wna y rhai a fedyddir dros y meirw, 09 y meirw ni
cbyfodir dditn ? pahain ynlc y hedyddir bwy dros y meitW? a pliaham yff

ytlym uinuau uiewn perygl bob awr."— 1 Cob. xv, 29, 3U.
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PREGETHU I'R YsBRYDION YN NGHARCHAR, A

BEDYDDIO DROS Y MEIRW.

YN ngwyneb fod gwabanol sectau yr oes wedi amlygu eu golyg-

iadau ar y ddau bwnc uchod, nid anfuddiol, efallai, fyddai i

ninnau, yn enw Saint y Dyddiau Diweddaf, i wneuthur byny

hefyd, nad faint a fydd yr erlidigaeth o'r herwydd. Ystyriwn fod

y Cyrary yn addfed, bellach, i dderbyn ein golygiadau yngbylch

pregethu i'r ysprydion yn ngbarcbar, yngbyd a bedyddio dros y

meirw. Llawer o opiniynau sydd wedi eu cynnyg, ac wedi en

derbyn; ond ycbydig iawn o oleuni, hyd yn byn, sydd wedi

tywynu ar y pynciau tywyll ucbod.

Yn flaenorol i drin y pregetbu a'r bedyddio dan sylw, cawn

ddarllen yr byn a ddywed Esay (lxi, 1 , 2), " Ysbryd yr Arglwydd

Ddaw sydd arnaf; o herwydd yr Arglwydd a'm heneiniodd i

efengylu i'r rbai llariaidd; efe a'm banfonodd i rwyrao y rbai

ysig eu calon, i gyhoeddi rbyddid i'r caethion, ac agoriad carchar*

i'r rhai sydd yn rhwym ; i gyhoeddi blwyddyn gymmeradwy yr

Arglwydd, a dydd dial ein Duw ni." Etto, cawn ddarllen hefyd

t dyfyniadau canlynol : -Salm cxlii, 7—" Dwg fy enaid allan o

garchar,fel y molianwyf dy enw: y rhai cyfiawn a'm cylchynant;

•anys ti a fyddi da wrthyf." Salm lxxix, 11,—" Deued uchenaid

y carcharorion ger dy fron: yn ol mawredd dy nerth cadw Want

* Gellir deall pa fath le, i raddau, yw y cakchab, neu nfferg, Irwy

^darlteu dainmeg y gwr goludog, yu Luc xvi, 10—»l.



marwolaeth." Salm cii, 18—22,—" Hyn a ysgrifenir i'r genedl-

aeth a ddel ; a'r bob! a gre'ir a folianant yr Arglwydd. Cany*

efe a edrychodd o uchder ei gyssegr: yr Arglvvydd a edrychodd

o'r nefoedd ar y ddaear ; i wrandaw uchenaid y carcharorion, ae

i ryddhau plant angeu; i fynegi enw yr Arglwydd yn Seion, a'i

foliant yn Jerusalem
j pan gasgler y bobl yngbyd, a'r teyrnas-

oedd i wasanaethu yT Arglwydd.'' Esay xlii, 7— '• I agoryd

llygaid y deillion, i ddwyn allan y carcharor o'r carchar, a'r rhai

a eisteddaut mewn tywyllwch o'r carchardy.'' Esay xxiv, 22,

—

" A cbesglir hwynt fel y cesglir carcharorion mewa daeardy, a

hwy a garcberir mewn carchar, ac yn luheu llawer o ddyddiau yr

ymwelir a. hwynt."

Yn awr, wedi i lesu Grist ddyfod i'r byd, yn ol fel y prophwyd-

wyd am dano, yr oedd ei genadwri yn perthyn i lawer dosparth n

ddynion, a'i brif ddyben oedd dwyn paivb o honynt o deyrnas y
tywyllwch, i mewn i deyrnas Dduw. Er fod dynion yn amrywio

yn eu sel'yilfaoedd, etto nid oeJd ond un porth neu ddrws ganddo»

trwy yr bv.u y gallai pawb, yn ruliob man, fyned i mewn i deyr-

nas y goieuiii ; ac er daugos byny, dywedodd, " Yn wir, yn wir
?

meddaf i ti, Oddieithr geni dyn o ddwfr ac o'r Ysbryd, ui ddichon

efe fyned i mewn i deyrnas Dduw." Nid yw yn bosibl i neb

ddringo un ffordd arall, onide cyfriGr ef yn lleidr neu yspeiliwr.

Yn yr amser ag j llefarodd yr lesu y petbau hyn, gwyddai mai ei

waith ef oedd efengylu i'r rhai llariaidd, rhwymo y rhai ysig eu

calon, " cyhoeddi rhyddid i'r caethion, ac agoriad carchar i'r rhai

sydd yn rhwym." Gwyddai fod ysbrydion yn ngharcbar oddiar

amser Ncab, am eu hanufydd-dod, ac fod eisieu cyhoeddi agoriad

carchar iddynt. Mae pob carcharor yn droseddwr, und ni ellir

golygu nas gull dalu ei ddyled, pan na fydd ei becbod yn anfadd-

euol; ond os bydd ei becbod yn anfaddeuol, ni faddeuir iddo yn •

y byd bwn na'i byd a ddaw. (Math, xii, 32.) Nis gwyddom ni

am neb sydd wedi profi fod y cynddiluwiaid wedi pechu y pechod

anl'addeuol, ac nas gellir " dileu eu pechodau pan y delo yr

amseroedd i orpbwys o olwg yr Arglwydd" (Act. iii, 19). Fod
maddeuant i gael ei roddi yn y byd a ddaw, sydd wedi ei ben-

derfynu gan lesu Grist, mewn geiriau eglur a dealladwy, fel na«

gall neb eu gwyrdroi yn llwyddiannus.

Wedi dweyd cymmaint a hyna, cawn ddyfynu y geiriau a welir

yn I Pedr iii, 18—20, y rhai sydd yn bysbysu i lesu Grist breg-



ethu i'r ysbrydion yn ngharchar. Y geiriau ydynt—" Oblegid

Crist hefyd unwaith addyoddefodd dros bechodau, y Cyfiawn drog

yr anghyfiawn (fel y dygai ni at Dduw) wedi ei fanvolaethu yn y
enawd, eithr ei fywhau yn yr Ysbryd; trwy yr hwn yr aetb efe

hefyd ac a bregethodd i'r ysbrydion yn ngharchar; y rhai a fir

gynt anufydd, pan unwaith yr oedd hir-amynedd Duw yn aros

yu nyddiau Noah, tra y darperid yr arch, yn yr hon ychydig, sef

teyth enaid, a achubwyd trwy ddwfr," Mae y dyfyniad yc
dangos yn eglur i Grist, tra yr oedd ei gorff yn gorwedd yn y
bedd, fyned i fyd yr ysbrydoedd, i gyhoeddi rhyddid i'r caethion>

ac agoriad carchar i'r rhai oedd yn rhwym. Mae Iesu Grist ei

bun hefyd yn profi ei fynediad i fyd yr ysbrydoedd, sef paradwys

fnid y nefoedd, fel y tybia rhai), ar y diwrnod y croeshoeliwyd ef,

ya yr hyn a ddywedodd wrth y lleidr—" Yn wir, meddaf i li,

heddyw y byddi gyda mi yn mhanxlwys" (Luc xxiii, 43). Os

raai y nefoedd a feddyiir with y baradwys hon, yna nid oedd

Crist ynsicr o'i bwnc pan y dywedodd "heddyw'' wrth y lleidr
;

berwydd fe ddywedodd wrth Mair, ar foreu y trvdydd dydd,

" Na chyffwrdd a mi; canys ni adyrchefais i etto at fy Nhad," yx

hwn, wrth g" ts, sydd yn y nefoedd. Rhaid i ni ddweyd fod Crist

yn cyfeiliorni, neu addef fod paradwys a nefoedd yn leotdd

gwahanol. Gwell genym ni gredu It su Grist, iddo fyned i barad-

wys, at yr ysbrydion, ar ddydd ei groeshneliad; ac i'r nefoedd, at

ei Dad, wedi ei adgyfodiad, fel y tystia yr ysgrythyrau. Heblaw

hyn, y mae ymadroddion yn mhregeth Pedr, ar ddydd y Pente-

cost, yn profi tuhwnt i bob dadl, 3 enaid neu ysbryd Crist fod ryw

amser yn "uifern," neu garchar yr ysbrydion. Llefara fel hyn

—

" Ac efe (sef Dafydd) yn rbagweled, a lefarodd am adgyfodiad

Crist, na adawwyd ei enaid [neu ei ysbryd] ef yn uffern, ac nas

gwelodd ei ghawd [neu ei goirff] ef ]ygred :gaeth" (Act. ii, 32).

Beth sydd yn eglurach na'r gair a'r dystiolaeth, yngbylcb y

pynciau hyn ? Gobeithio nad oes neb yn barotacb i wrandaw ar

ddynion yn gwyrdroi yr ysgrythyrau, er dal i fyny eu hopiniynau

nag ar y
T rhai sydd yn eu defnyddio megys y macnt yn ysgrifen-

t'dig. Yn awr, dywedir i Grist, "wedi ei fanvolaethu yn y cnawd,

eithr ei fywhau yn yr Ysbryd; trwy yr hwn [sef yr Ysbryd Glan}

yr aeth efe hefyd [nid Noah, na neb arall, ond Crist], ac a breg-

ethodd i'r ysbrydion yn ngharchar ; y rhai a fu yynt anufydd, pan

unwaith yr oedd hir-amynedd Duw yn aros yn nyddiau Naah>



tra y darperid yr arch." Mae yn wir mai trwy Ysbryd Duw, next

yr offeiriadaeth, y pregethodd Noah i'r cyn ddiiuwiaid ; ac y inae

yn wir h*fyd iddynt fod yn anufydd, ac i Dduw, ar o] ei hir-

amynedd tuag atynt, beri eu boddi o ran eu cyrtF, a'u earcharu o

ran eu hysbrydoedd; ond nid yw yn wir iddo " Efe,'' sef Crist,

bregethu iddynt yn aruser Noah, onide gellir dweyd hefyd mai

Crist oedd yn pregethu ar ddydd y Pentecost, pan oedd Pedr,.

trwy yr Ysbryd, yn argyhoeddi y tair mil. Paham nad Crist ei

hunan sydd i'w olygu pan y dywedir iddo " bregethu i'r ysbryd-

ion yn ngharcbar, yn gystal a phan y dyvedir iddo " bregethu

i'r dyscyblion ar y mynydd ?" Oni chyfaddefh fod ysbrydion yu

wrthddrychau deallgar ? ac os felly, paliam nad allai Crist, o ran

ei ysbryd, bregethu iddynt pan y bu yn mharadwys neu uffern, yn

gyminaint ag i Esay brophwydo, ei fod i " gyhneddi rhyddid i'r

caethion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym ?'' Y gnrir

yw, " aeth efe* hefyd ac a bregethodd i'r ysbrydion yn nr/harchar, j
rhai a fu gynt anufydd'' pan y bu Noah yn pregethu iddynt.

Pan yr oeddynt yn y corff ar y ddaear y pregethodd Noah iddynt,

ond pan oeddynt yn ysbrydion yn ngharchar y pregethodd Iesu

Grist iddyrnt. Yn awr, dichon y gall rbyw barchedig ofyn

" cwestiwn anatebadwy," yn ei dyb ef, yn y man hyn ; sef, Pahom

y darfu i Grist bregethu i'r ysbrydion a fu yn anufydd yn ainser

Noah, yn fwy nag i ysbrydion ereill a fu yn anufydd cyn a

chwedi hyny ? O, hunanddoetbyn ! oni wyddost ti fod carchar-

orion lavrer, a bod rhai yn talu eu dyled yn gynt oati gilydd
;

ac am hyny, nas gellir cyhoeddi agoriad carchar i bawb yr un

pryd ? Cafodd " y rhai a fu gynt anufydd" eu earcharu oil yr

un pryd, ac am yr un trosedd ; ac yn nyduian croeshoeliad Iesu

Giist yr ymddengys eu bod hwy wedi talu eu " fiyrling eithaf,''

onide nid elai yr Tesu atynt i bregethu rhyddid ac agoriad car-

char. Mae llawer o ysbrydion yn ngharchar etto, " ac yn mhen

Uawer o ddyddiau (efallai) yr ymwelir a hwynt." Rhaid i bawb

* Efallai y dadleua grammadegwyr fod y gair " Efe,'' yn y
cyssylltiad uchod, yn cynnwys cortt' ac ysbryd Crist, er ceisio

gwadu ei genadiaeth i'r carchar ; ond dylai y cyfryw ddarllen

banes croeshoeliad Crist a'r ddau leidr yn fanylach, a chwilio y
gwallau. Dywedai Crist wrth y lleidr, " Heddyw y byddi gyda
mi yn mharadwys." Yn awr, yn ol dull rhai o ymresymu, os

aeth efe a'r lleidr i baradwys y dydd hwnw, aeth eu cyrff hefyd !

Ond gwyr pawb yn well na hyny.



gael clywed yr efengyl, naill ai yn y byd hwn, neu yn y byd

arall ; " canys er mwyn hyny yr efengylwyd i'r meirw [neu yr

ysbrydion] befyd, fel y bernid bwy yn ol dynion yn y cnawd, ac

y byddent fyw yn ol Daw yn yr ysbryd" (1 Pedr iv, 6). Ond

gan mai yr ysbryd yw y rlian ddeallgar o ddyn, fe welwn y
priodoldeb o ymresyiniad yr apostol yngbylch yr anghenrheid-

rwydd o efengylu i ysbrydion a amddifadwyd tra yn y cnawd o

glywed yr efengyl, fel y gallent " fyw yn ol Daw yn yr ysbryd,
''

ac i gymmeryd eu barnu yn y dydd diweddaf fel dynion wedi

clywed yr efengyl tra yn y cnawd. Yn awr, dyweded ein gwrth-

wynebwyr beth a fynont, luao yn eglur ddigon fod yr atbrawiaeth

uchod yn ysgrythyrol, dwyfol, cyfiawn, ac ruor deilwng o'i

Hawdwr, ag un athrawiaeth arall o'i eiddo.

Yn gyssylltiedig anwahanol a phregethu i ysbrydion yn iigbar-

cbar, y perlhyna " bedyddio dros y meirw." Nid yw o fawr llesad

argyhoeddi dynion nac ysbrydion, os na ellir eu bedyddio er

inaddeuaut o'u pecbodau ; canys " oddieitbr geni dyn o ddwfr ac

o'r Ysbryd, ni ddicbon efe fyned i mewn i deyrnas Dduw." Er

i Grist bregetbu i'r ysbrydion yn ngharchar, etto os nad oedd

wedi trefnu flbidd i'w bedyddio, yr oedd y cyfan yn ofer, yn ol ei

eiriau ei buuan

—

'* Y neb a gredo ac &fedyddier, a fydd cadwedig."

Ond y inae genym achos i lawenhaii fod yr ysgrythyrau yn

daugos y gallwn ni ar y ddaear, gymmeryd ein bedyddio dros y
meirw sydd yn credu o bryd i bryd yn myd yr ysbrydoedd, o her-

wydd nad yw yn alluadwy i weinyddu yr ordinbad yno, megys

yma. Yn 1 Cor. xv, gwelwn fod Paul yn yrnresymu a'r Corinth-

iaid yngbylch adgyfodiad y meirw, o herwydd fod rbai yn eu

plilh yn animau yr adgyfodiad. Dywed Paul, " Os y meirw ni

cbyfodir, ni chyfodwyd Crist chwaitb," *! ac ofer yw ein pregeth

ni,a'ch fiydd chwithau ;" ac yn adn. 29, 30, dywed hefyd, "0$

amgen, betb a wna y rbai a fedyddir dros y meirw. os y meirw ni

cbyfodir ddim ? paham ynte y bedyddir bwy dros y meirw ? A
phaham yr ydym ninnau mewn perygl bob awr r

1 ' Yr oedd y
Corintbiaid oil wedi credu unwaith yn mbregeth Paul, adgyf-

odiad Crist, ac yn y ddysgeidiaeth yngbylch bedyddio dros y
meirw (am ddysgu yr hon byddai yr apostol "mewn perygl bob

awr;)" ond etto yr oedd rbai yn eu plith am wadu adgyfodiad y
meirw ; ac er mwyn argyhoeddi y cyfryw, dadleuai yr apostol, o*

nad oedd adgyfodiad i fod, na chyfododd Crist chwaitb, ac nad



'•edd ei bregeth ef, na'u ffydd hwythau, yn gystal a'u bedyddiatl

dros y raeirw, o un gwerth— fod y cwbl yn ofer, ac roai gwell oedd

bwyta ac yfed, ac yna marw ! Nid oes son fod neb o'r Corinth-

iaid yn aromau yr athrawiaeth o fedyddio dros y meirw, ond yn

unig adgyfodiad y uorff; canys yr oedd bedyddio dros y meirw yn

beth ag y parhaent i'w gyrlawni ar y pryd yn yr eglwys, fel y

gallwn ddeall wrth yr iaith ; ac yr oedd Paul mewn " perygl bob

awr" am ei phregetbu. Ni chaniataai efe athrawiaeth felly yn

eu plith, na'u gadael i fedyddio neb dros y meirw, oni bai fod

hyny yn unol ag ewyllys Duw, ac yn orchymynedig. Fe wyddai

Paul am y gadwyn ogoneddus sydd yn cyssylltu uefoedd a daear,

yr bon sydd yn attal y ddaear rhag cael ei tbaro a melldith.

Gwyddai fod eisieu " troi calon y tadau at y plant, a chalon y
plant at eu tadau,'' yr hyn ni allai gael ei ddwyn oddiamgylch

heb fedyddio dros y roeirw. Ymddengys oddiwrth eiriau Paul,

nas gall triajolion y byd arall gael eu perfifeitbio bebora ninnau

(Heb. x:, 40), na ninnau bebddynt hwythau. Mae pawb oddiar

Adda yn dal cyssylltiad a'u gilydd, ac y mae gan bawb eu gwaith

i gyflawni, a'u gwaith i orphen. Gelliv ystyried y rhai a fed-

yddir dros y meirw, yn waredwyr i'r meirw hyny, gan eu bod yn

eu rhyddhau ar y ddaear o'-u pechodau; o herwydd, " yr hyn a

rwymir ar y ddaear, a rwymir yn y nefoedd hefyd." Efallai mai

at hyny y cyfeiria? Obadiab, pan y dywed, " A gwaredwyr a

ddeuant i fyny ar fynydd Seion, i farnu mynydd Esau [sef en

"barnn yn ol dynion yn y cnawd''] ; a'r freniniaeth fydd eiddo

yr Arglwydd;'* sef pan " lenwir y ddaear o wybodaeth gogoniant

yr Arghvydd, fel y toa y dyfroedd y mor." Mae Duw yn arnlygu

pwy sydd yn credu yn y byd arall, ac wedi apwyntio bedyddfan

yn ei deml er gweinyddu yr ordinhad o fedydd drostynt ar y
ddaear. Cyn credu hyn, rhaid credu fod Duw yn dadguddio yn

yr oes hon, yr hyn yn wir yw y gwirionedd.

O, mor by fryd yw y meddwl fod ein hen dadau parchus, y rhai

a fuont feirw heb glywed yr efengyl, mewn cymiuaint gobaith o

gael eu hachub etto, a phe byddent ar y ddaear yn awr. Gwna
Duw alw ar " bawb yn mbell" —mor bell a byd yr ysbrydoedd, a

ehaififpob creadur gynnyg ar waredigaeth, os na fydd wedi pechu

yn anfaddeuol. Ei etboledigion Ef a gesglir o bob man, trwy'r

nefoedd a'r ddaear, a than y ddaear 5 ac ni chaiff un carchar ei

jau, nas deuir allan hono, naill ai i ryddid, neu i'r ail farwoK
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fcflh, He y bydd mwg eu poenedigaeth yn esgyri i fyny yn oeli

oesoedd. Cyfiawu yw Duw, a cbyfiawn hefyd yw yr athraw-

iapthau gogoneddus hyn a amlygwn i'r byd ; a dywedwn, gyda.

Haw, na fu dim erioed yn addasach na'r rhain i wisgo yr envf

o " newyddion da o lawenydd mawr."

Gobeithiwn na fydd y profion o'r posiblrwydd i ysbrydion gael

gwarodigaeth o'u cavcharau, yn un annogaeth i neb sydd yn y

enawd yn bresennol i esgeuluso ufyddbau i'r efengyl, pan y bydd-

ont yn cael cyfleusdra; canys hyn yw y ddaumedigaeth yn awr,

ddyfod goleuni etto i'r byd, a cbaru o ddynion y tywyllwch yn

ftvy na'r goleuni. Yn hytrach, dylai dynion ufyddhau yn gynt,

am fod Duw wedi ei ddangos yn fwy trugarog a graslawn nag y

'mfddyliwyd o'r blaen ei fod. Gweddiwn mai felly y bydd, ac y

prufir am Dduw, mai " cariad yw."

Molianrnvn oil ein Tad sydd fry, am wratulaw lief y caeth,

A dwyii y rlnvyni o'r carchar du, i siinio newydd iaith.

Y rhai fu yn aftBfydd gyot, a glywsant lais Mab Duw ;

Ca'dd pawb a gredodd ddod yn rhydd, a gwuaedy nieirw'n fyw^

Y saint mewn cnawd aent lawr i'r dwr, yn llawen,yn eu lie,

Tel gallai'r carcharorion trist, fyn'd niewu i deynjas ne'!

Hor raslawn ydyvv Duw y Saint; a'i trnriacl, pa inor fawr!

Mae ei gyfiawnder dwyfol El", i'w wel'd trwy'r uef a'r llawr.

lOIIII OtiTtS, ASORAPFT0D, «UTH t«-TTl)l'l„


